Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

MOORE’S®
Ακρυλικό Σιλικονούχο
Βερνίκι Πέτρας
078
Ακρυλικό σιλικονούχο βερνίκι εμποτισμού διαλύτου, ειδικά σχεδιασμένο για την
προστασία και διακόσμηση πέτρας και δομικών υλικών. Η χαμηλή του γυαλάδα παρέχει
μεγάλη διάρκεια προστασίας και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει γρήγορο στέγνωμα
και εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό για χρήση σε μπετόν, φυσικές πέτρες, πορόλιθους, τούβλα,
κεραμίδια και άλλα πορώδη δομικά υλικά. Επίσης, χρησιμοποιείται για πλακόστρωτες
αυλές, υπόστεγα αυτοκινήτων, πλατφόρμες, φορτώσεως, γήπεδα τέννις, δάπεδα
εργοστασίων και αποθηκών. Να μην βάφεται σε άσφαλτο. Όπως όλα τα βερνίκια να μην
χρησιμοποιείται σε πρώην βαμμένες ή μη πορώδεις επιφάνειες. Δεν περιέχει μόλυβδο .
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
•
Παρέχει προστασία και ομορφιά σε φυσικές πέτρες και τσιμέντο
•
Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
•
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αποχρώσεις : Διαφανές. Δεν χρωματίζεται με χρωστικές.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Χαμηλή
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Καλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.
Αντοχή στη θερμοκρασία
Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω των 60Ο C
Αντοχή στο νερό
Καλή αντίσταση στη βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στη τριβή όταν επικαλυφθεί.
Αντοχή στους διαλύτες
Ευαίσθητο στο οινόπνευμα, τους αρωματικούς
υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/η τύπος Δ: ( συνδετικά αστάρια). Το έτοιμο
προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749 g/L κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της Ε.Ε:750 g/L (2010)
Απόδοση
7-8 m2/L
Στέγνωμα στους 20C
Σε 1 ώρα στεγνώνει
Σε 3 ώρες επαναβάφεται

Στερεά κατ΄ όγκο
19%
Ελαστικότητα
Δεν ισχύει

Πάχος Υγρού Φιλμ
Ελάχιστο
Αραίωση
Δεν αραιώνεται

Πάχος Στεγνού Φιλμ
Ελάχιστο
Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές χωρίς βρωμιά, ίχνος σκόνης, κερί, λίπος, άλατα. Λείες επιφάνειες ή μη πορώδες μπετόν πρέπει να
χαράσσονται πριν την εφαρμογή του 078 Βερνίκι Πέτρας. Χρησιμοποιείστε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 10%, ξεβγάλτε τελείως με νερό και
επιτρέψτε να στεγνώσει εντελώς, τουλάχιστον για 24 ώρες πριν το πέρασμα του βερνικιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε υδροχλωρικό οξύ ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η εφαρμογή ενός χεριού 078 Βερνίκι Πέτρας
σε πορώδη επιφάνεια σας δίνει μια χαμηλή γυαλάδα. Το δεύτερο χέρι συνιστάται μόνο όταν το πρώτο δεν παρουσιάζει γυαλάδα. Αφήστε 3
ώρες μεταξύ των επιστρώσεων.
Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό, ή πιστόλι. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ο C.
Μην εφαρμόζετε πάνω σε άσφαλτο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές επιφάνειες.
Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. •Περιέχει: Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη.• Υγρό και ατμοί
εύφλεκτα.• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.• Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.• Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.• Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες,
γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να φοράτε
προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια , πρόσωπο.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.• Μακριά από παιδιά.• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•
Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς.• Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να διατηρείται δροσερό• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 0,75 λίτρου, 2,5 λίτρα

Σημείο Ανάφλεξης :

44ο C (Abel)

Αποθήκευση :

ΧΡΩΜΑΤΑ, εύφλεκτο υγρό

Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

